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Szczecin, dnia 08.06.2011 r. 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego na „Prace czerpalne na torze podejściowym do 
portu Dziwnów w 2011 roku” 

 
 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) Zamawiający, w związku z 
prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
obowiązującej w przedmiotowym postępowaniu, wyjaśnia co następuje: 
 
Pytanie nr 1: 
Czy Zamawiający posiada aktualny sondaż dna rejonu czerpania w porcie Dziwnów. 
Jeżeli tak to prosimy o jego udostępnienie. 
 
Odpowiedź nr 1: 
Aktualny sondaż dna zostanie udostępniony wyłonionemu wykonawcy prac. 

 
Pytanie nr 2: 
Czy zamawiający posiada aktualny sondaż dna przy falochronie zachodnim w porcie 
Dziwnów? Jeśli tak prosimy o jego udostępnienie. 
 
Odpowiedź nr 2: 
Aktualny sondaż dna zostanie udostępniony wyłonionemu wykonawcy prac. 
 
Pytanie nr 3: 
Jakie są istniejące głębokości w rejonie prowadzenia robót czerpalnych? Jaka jest 
minimalna głębokość w rejonie prowadzenia robót czerpalnych? 
 
Odpowiedź nr 3: 
Głębokości w rejonie prowadzenia robót czerpalnych mieszczą się w granicach od 
2,0 do 4,4m 
 
 
 
Pytanie nr 4: 
Jakie są istniejące głębokości w pasie o szer. 15 m od linii nabrzeża falochronu 
zachodniego w kierunku toru podejściowego? Jaka jest minimalna głębokość 
istniejąca w tym rejonie? 
 
Odpowiedż nr 4: 
Głębokość w pasie o szer. 15 m od linii nabrzeża falochronu zachodniego w kierunku 
toru podejściowego mieści się w granicach od 2,9 do 5,8 m 
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Pytanie nr 5: 
Cyt. „Przedmiot umowy obejmuje także odkład wydobytego urobku plaży po 
zachodniej stronie falochronów w Dziwnowie na odcinku o długości ok. 130 m od 
zakończenia istniejących opasek brzegowych (ok. km  393.00) w kierunku 
zachodnim”. Prosimy o podanie minimalnej i maksymalnej odległości refulacji od 
falochronu zachodniego. 
 
Odpowiedź nr 5: 
Miejsce odkładu rozpoczyna się w odległości ok. 1500 m na zachód od falochronu 
zachodniego. Miejsce to zostanie wskazane wyłonionemu Wykonawcy prac. 
 
Pytanie nr 6: 
Czy Zamawiający posiada badania stopnia zanieczyszczenia osadów dennych z 
rejonu prac czerpalnych określające czystość urobku, który należy wyregulować na 
plaży? Jeśli tak prosimy o jego udostępnienie. 
 
Odpowiedź nr 6: 
Urząd posiada aktualne badanie próbek gruntu z dna  z rejonu prac czerpalnych, 
potwierdzające czystość urobku. Badania te zostaną udostępnione wyłonionemu 
Wykonawcy robót. 
 
Pytanie nr 7: 
Czy istnieje możliwość odkładu urobku z robót czerpalnych po wschodniej stronie 
wejścia do portu? 
 
Odpowiedź nr 7: 
NIE 
 
Pytanie nr 8: 
Czy Zamawiający uwzględnił w kalkulacji kubatury z robót czerpalnych do 
wynagrodzenia Wykonawcy wynikającej z naturalnego ułożenia skarp o nachyleniu 
1:3 znajdujące się poza granicami czerpania? 
 
Odpowiedź nr 8: 
NIE 
 
Pytanie nr 9: 
Które nabrzeża udostępni Zamawiający nieodpłatnie dla sprzętu pływającego 
Wykonawcy w porcie Dziwnów? 
 
Odpowiedź nr 9: 
Port Dziwnów został skomunalizowany 6 maja 2011 roku, Wykonawca powinien się 
zwrócić z zapytaniem o udostępnienia nabrzeża do Urzędu Miejskiego w Dziwnowie. 
 
Pytanie nr 10: 
W przypadku wartości robót w referencjach podanych w EUR. Prosimy o podanie po 
kursie z jakiego dnia Wykonawca powinien przeliczyć kwoty wartości robót z EUR na 
PLN 
Odpowiedz nr 10: 
Kurs na dzień 6 czerwca 2011 roku. 
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Pytanie nr 11: 
Prosimy o udostępnienie na stronie internetowej Zamawiającego załączników od Nr 
1 do Nr 6 w wersji edytowanej np. WORD. 
 
Odpowiedz nr 11: 
Załączniki od nr 1 do 6 są zapisane w formacie PDF, które należy wydrukować i 
uzupełnić ręcznie. 
 
 
 
                                                                                Podpisał 
                                                          Przewodniczący Komisji Przetargowej 
                                                                         Jacek Cichocki 


